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Lalki i elementy scenografii ze spektaklu „Czarodziejski młyn” w Teatrze Maska 

w Rzeszowie (scen. Adam Kilian) 
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Alicja Ungeheuer-Gołąb   

Piosenka o choincePiosenka o choince

Na naszej choince nie ma świecidełek,
baniek, czekoladek i długich łańcuchów.

Na naszej choince sto rosy perełek
srebrzy się raz w słońcu, raz w blasku księżyca.

Pod naszą choinką 
śpi szary zajączek,
jeżyk i wiewiórka, 
sikorki pstrokate.

Pod naszą choinką 
śniegowa pierzynka
i biały bałwanek 
– lepiłem go z tatą.
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Zróbcie je dzieci same!

Wigilijne uszka z grzybamiWigilijne uszka z grzybami

Zrobić uszka z grzybami to nic trudnego.
Sam się o tym przekonaj kolego.
Wcześnie rano zabierz się do roboty, 
i żeby Ci nie były w głowie żadne psoty!

Najpierw zrobisz farsz, a ciasto potem,
a  w międzyczasie popijesz kompotem.
Suszone grzybki umyj starannie 
i namocz je na kilka godzin... (tylko nie w wannie).

Rys. Ola Kwarta, lat 9
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Ugotuj je w tej samej wodzie, 
następnie odcedź i po kłopocie!
Cebulkę pokrój, wrzuć na gorący olej.
Teraz maszynkę do mięsa wyciągnąć kolej!

W tej to maszynce, grzybki z cebulką zemleć należy.
Do smaku przypraw – solą i pieprzem.
Potem do ciasta zabierz się żwawo.
i żadną nie zajmuj się zabawą!

Szklankę mąki nasyp do miseczki,
dodaj masła dwie łyżeczki,
potem żółtko, no i wodę,
szczypta soli – i prawie gotowe.

Zagnieć ciasto – energicznie! 
Dobrze wyrób – błyskawicznie!
I rozwałkuj cienko potem.
Nie narzekaj, że... się oblewasz potem.

Teraz wycinaj kwadraty nożem.
No, i... odsapnąć troszeczkę możesz.
Na kwadraty nakładaj nadzienie, 
zlepiaj je w trójkąt i układaj oddzielnie.

Teraz zlep ze sobą dwa trójkąta rogi. 
I wyjdą uszka – nie zwykłe pierogi!
Na gotującą wodę je wrzucaj, 
kilka minut pogotuj i odcedzaj.

Zimną wodą przelewaj, 
do miseczki odkładaj.
Och! Jak te uszka ładnie wyglądają!
Już na wigilijny barszczyk czekają!

Prawda, że czas spędziłeś miło?
Bo się przyjemnie te uszka lepiło!

Michał OleszkoMichał Oleszko, l. 10, l. 10
Rzeszów, grudzień 2007Rzeszów, grudzień 2007
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Nina Opic

Choinkowe anioły
Opowiem Wam dzisiaj o choinkowych aniołach, które za-

gościły w małej drewnianej chatce. A było to tak: Na koń-
cu pewnej wsi, tuż pod lasem stała sobie drewniana chat-
ka, a w niej mieszkała babcia Helenka i dziadziuś Marian. 
Był jeszcze pies Granat, kot Białas, koza Szelma i dziesięć 
małych kurek liliputek. Dobrze się im razem żyło. Pies pil-
nował obejścia, kot łapał myszy, koza dawała mleko, a kurki 
codziennie znosiły jajka. Pewnego grudniowego dnia dzia-
dek przyniósł do domu dużą, pachnącą choinkę. Postawił ją 
w kącie i powiedział:

– No tak, choinkę mamy, teraz tylko trzeba ją ładnie ubrać 
i święta jak się patrzy. 

– Choinka jest piękna, to prawda, tylko kto ją ubierze, jak ona taka duża. Chyba 
tylko jakieś anioły mogłyby ją przystroić tam wysoko, pod sufitem.

Kot Białas, wylegując się na kanapie, podniósł leniwie głowę, otworzył jedno 
oko, popatrzył na choinkę i mruknął:

– Trzeba przyznać, że i owszem jest duża, ale za to doskonała do wspinaczki.
– Nie do wspinaczki, tylko w sam raz do biegów i przeróżnych zakrętasów 

– powiedział leżący przy drzwiach pies Granat, który przyglądał się wszystkiemu 
drapiąc się łapą za rudym, kłapciatym uchem...

Już barszcz pachniał w garnku, pierogi wylegiwały się na półmiskach, mako-
wiec przysnął grubo obsypany cukrem pudrem przy korzennym pierniku z różaną 
marmoladą, już stół nakryty białym obrusem zapraszał do Wigilii, a stojąca w kącie 
choinka nadal była nieubrana. Nagle wiatr otworzył okno, przez które wpadło do 
środka trochę śniegu. Białe gwiazdeczki poszybowały w powietrzu i usiadły wy-
soko na zielonych gałązkach choinki. A tam, gdzie nie mogły się wcisnąć, usiadły 
roztańczone drobinki cukru pudru. Kot Białas z psem Granatem chcieli zaprowadzić 
porządek, ale akurat pod ich nogi potoczył się motek czerwonej włóczki, z której 
babcia miała robić ciepłe rękawiczki dla dziadka. Jakoś tak ta włóczka omotała się 
wokół łapek „porządnickich”, że nie wiadomo kiedy znalazła się na zielonych ga-
łązkach choinki... 

Właśnie weszła do pokoju babcia, niosąc kilka białych bibułkowych aniołków. 
Popatrzyła na choinkę i aż usta otworzyła ze zdziwienia, a zimowy wiatr 
porwał z jej rąk anioły i zawiesił na szczycie choinki.

– Patrz dziadziusiu, patrz, jaka piękna ta nasza choinka!
– Piękna to jest, tylko jeszcze trzeba ją przybrać – mówił dziadek zza 

drzwi.

e za-



TEATR MASKA W RZESZOWIE 

Zaprasza w grudniu 
na spektakle:

Śpiąca królewnaŚpiąca królewna• • 

Gwiazdka pana Andersena Gwiazdka pana Andersena • • 
(premiera 5 grudnia o godz.16.30)(premiera 5 grudnia o godz.16.30)

Szpak FryderykSzpak Fryderyk• • 

Mała księżniczka Mała księżniczka • • 

Czarnoksiężnik z krainy OzCzarnoksiężnik z krainy Oz• • 

Wróżka BzówWróżka Bzów• • 

Teatr Maska. 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (017) 86 26 808, 86 25 717; 
faks (017) 86 22 407
www.teatrmaska.pl; 
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Biuro Organizacji Widowni: 
tel. (17) 85 20 614, 85 01 360

– Nie trzeba, bo już jest ubrana i to 
jak!

A później, przy białym opłatku 
i śpiewanych kolędach wszyscy pa-
trzyli na choinkę, na której prześlicznie 
tańczyły bibułkowe anioły wśród bia-
łego cukru pudru i czerwonej włóczki. 
I nawet Białas z Granatem mrużyli z za-
chwytu oczy i cały czas zastanawiali się 
czy to oni tak ładnie poozdabiali choin-
kę, czy zrobił to ten figlarny wietrzyk, 
a może to sprawka tych dziwnych, 
papierowych aniołków... W każdym ra-
zie święta w drewnianym domku były 

radosne i szczęśliwe... A może wokół nas też krążą jakieś bibułkowe aniołki? Warto 
się rozejrzeć i zaprzyjaźnić się z nimi, bo aniołki na swój sposób umilą nam nie tylko 
święta... 

Choinkowe anioły z masy gipsowej wykonali ucznio-
wie klasy 3b SP1 w Rzeszowie na kółku ,,Mali majster-
kowicze" pod kierunkiem pani Grażyny Kluz.

„Gwiazdka pana Andersena” 
W Wigilię na strychu ożywają zużyte 
zabawki. Szykują się do świąt. Próbu-
ją  przywrócić blask stojącej w kącie, 
zapomnianej przez wszystkich zeszło-
rocznej choince. Wśród zakurzonych 
rupieci odnajdują rzeczy, dzięki którym 
przywołują baśnie. 
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Co zrobimy z wierszykiem?
Podpowiada Ala

Proponowane tu zajęcia z wierszem przygotowałam dla wychowawczyń 
przedszkoli i szkół, jednak nadają się one także do wykorzystania przez rodzi-
ców, babcie, dziadków i innych opiekunów małych dzieci. Wystarczy znaleźć 
chwilę czasu i wejść w rolę pośrednika lektury.

Wszystkim chętnym życzę powodzenia we wprowadzaniu dzieci w świat 
literatury.

Oto wiersz:     
Ewa Szelburg-Zarembina 

Weźmy się za ręceWeźmy się za ręce
                                 

Weźmy się za ręce,
chłopcy i dziewczynki,
zatańczymy razem
dokoła choinki.
Dokoła choinki
jest tu miejsca dosyć.
Może by i inne 
dzieci tu zaprosić?
Prosimy, prosimy,
przyjdźcie do nas w gości
w to wesołe święto 
w to święto Radości!

Pomoce: choinka, kartki papieru rysunkowego, kredki. Zajęcia te można połą-
czyć z dniem ubierania przedszkolnej lub szkolnej choinki.
Dzieci stoją w kole, trzymając się za ręce (razem z wychowawcą). 
Wewnątrz koła stoi choinka. 

Rys. Ola Haśko, lat 9



Prezentacja wiersza

Ekspresja werbalna 
Dzieci powtarzają tekst za nauczycielem. Gdy opanują tekst na pamięć 

(choć trochę), dzielimy grupę na dwie części. Grupy na zmianę wykrzykują 
wersy tekstu: 

           Weźmy się za ręce  –  I grupa
           Chłopcy i dziewczynki –  II grupa, itd.

Nie należy uciszać dzieci, chodzi o to, aby w krzyku objawiła się 
spontaniczna radość spowodowana krzyczeniem, wolnością, zabawą, choinką 
i świętami. 

Plastyka
Narysujcie świąteczną choinkę.

Wykorzystano metodę ekspresywnego wykonania utworów poetyckich opisaną w: 
A. Ungeheuer-Gołąb, Poezja dzieciństwa czyli droga ku wrażliwości, Rzeszów 1999.

Odgadnij hasła krzyżówki 
i wpisz je kolejno poziomo do 
kratek. Literki wpisane w kolo-
rowe kratki czytane z góry na 
dół utworzą rozwiązanie.

1 Jeśli masz umyte, lepiej 
słyszysz.

2 Koziołek z Pacanowa.
3 Rodzina grubasków z do-

branocki.
4 Pracowite ludziki w czer-

wonych czapeczkach.
5 Kleks na ubraniu.

77

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNAKRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA
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To Mikołaj!
Słowa i muzyka: Waldemar Wywrocki i Gabriela Wywrocka

35-082 Rzeszów, ul. Podgórska 4
wwww.naszdom.rzeszow.pl
e-mail: rzeszow@rsdruk.pl
Redaktor naczelny - Jerzy Maślanka (602 377 303)
Redaktor prowadzący - Ryszard Zatorski (507 004 026), r.zatorski@interia.pl
Współpraca: Alicja Ungeheuer-Gołąb, Zyta Jużyczyńska-Grzyś, Alina Bylak, 
Nina Opic, Waldemar Wywrocki
Pomysł grafi czny - Zbigniew Grzyś
Redakcja techniczna - Grzegorz Wójtowicz

35-082 Rzeszów, ul. Podgórska 4
wwww.naszdom.rzeszow.pl
e-mail: rzeszow@rsdruk.pl

Mikołaje z masy gipsowej 
wykonali uczniowie klasy 
3b SP1 w Rzeszowie na 
kółku ,,Mali majsterkowi-
cze" pod kierunkiem pani 
Grażyny Kluz.


